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BMW Manufacturing (Statele Unite) stabileşte recordul de
producţie în 2021
•
•
•

Un total de 433.810 de automobile BMW au fost produse anul trecut
în SUA – mai mult de 1500 automobile produse zilnic.
S-a produs şi un număr-record de modele plug-in hybrid.
În ultima parte a anului 2022, uzina adaugă şi producţia noului BMW
XM.

Bucureşti/Spartanburg. BMW Manufacturing, centrul de producţie BMW Group
din Statele Unite, a stabilit un nou record de producţie în 2021, producând 433.810
automobile BMW X în cursul anului. Aceasta este o creştere cu 20% faţă de
producţia anului anterior şi bate recordul anterior de 411.620 de unităţi stabilit în
2019. În plus, fabrica a produs un număr-record de modele plug-in hybrid (PHEV), cu
aproximativ 70.000 de unităţi livrate.
"Faptul că echipa uzinei din Spartanburg a stabilit un record de producţie într-un an
foarte imprevizibil este o dovadă a angajamentului şi flexibilităţii angajaţilor noştri", a
declarat Dr. Robert Engelhorn, preşedinte şi director executiv al BMW Manufacturing.
"Angajaţii noştri continuă să construiască produse de calitate premium, care sunt
foarte solicitate de clienţii noştri din întreaga lume."
Anul de producţie 2021 a marcat a patra oară când fabrica din Carolina de Sud a
depăşit 400.000 de unităţi. Acest reper a fost atins şi în 2015 (400.904 unităţi), 2016
(411.171) şi 2019 (411.620). Pe modele produse, producţia din 2021 a arătat astfel:
BMW X3
BMW X4
BMW X5
BMW X6
BMW X7

113.831
52.935
165.704
35.421
50.724

BMW X3 M
BMW X4 M
BMW X5 M
BMW X6 M

4.418
2.555
4.976
3.184

Uzina BMW din Spartanburg a înregistrat o creştere cu 48% a numărului de
automobile electrificate produse anul trecut, deoarece aproximativ 70.000 de modele
plug-in hybrid au fost livrate clienţilor din întreaga lume. Numărul de automobile X5
xDrive45e produse a totalizat 39.883, în timp ce peste 30.000 de exemplare X3
xDrive30e au fost fabricate în 2021.

Comunicare Corporate

Titlu
Pagina

Comunicat de presă
BMW Manufacturing stabileşte recordul de producţie în 2021
2

"Mobilitatea electrică devine un vector de creştere şi un factor de succes pentru
companie", a spus Dr. Engelhorn. "Uzina noastră este angajată pe deplin pentru a
sprijini strategia de electrificare a BMW Group. Aşteptăm cu nerăbdare să adăugăm
noul BMW XM în familia de modele X a uzinei din Spartanburg. Producţia de serie a
BMW XM, primul model plug-in hybrid de înaltă performanţă din portofoliul BMW M,
va începe la sfârşitul anului 2022.”
În 2021, BMW Manufacturing a contribuit în mod semnificativ la succesul vânzărilor
companiei în SUA. Anul trecut, 179.840 de automobile de la uzina din Spartanburg
au fost vândute în Statele Unite, reprezentând 53,4% din totalul vânzărilor mărcii
BMW în SUA. Cel mai bine vândute două modele BMW în America au fost BMW X3
şi BMW X5.
Din 1992, BMW Group a investit aproximativ 11,9 miliarde de dolari în uzina sa din
Carolina de Sud. BMW Manufacturing este cea mai mare fabrică BMW Group din
lume, producând zilnic peste 1.500 de automobile. Uzina exportă mai mult de două
treimi din automobilele sale către aproximativ 125 de pieţe globale. Timp de şapte
ani consecutivi, a fost cel mai mare exportator ca valoare din Statele Unite. Portofoliul
de modele include cinci modele BMW X cel mai bine vândute, patru modele
Motorsport X şi două modele X plug-in hybrid. Uzina are o capacitate de producţie de
până la 450.000 de automobile şi are peste 11.000 de angajaţi.
BMW Manufacturing Co., LLC
BMW Manufacturing Co., LLC este o subsidiară a BMW AG din München (Germania)
şi este producătorul global al modelelor Sports Activity Vehicle BMW X3, X3 M, X5,
X5 M şi X7 şi Sports Activity Coupé BMW X4, X4 M, X6 şi X6 M. Pe lângă unitatea de
producţie din Carolina de Sud, subsidiarele BMW Group din America de Nord includ
operaţiuni de vânzări, marketing şi servicii financiare în SUA, Canada şi în toată
America Latină; o uzină de producţie la San Luis Potosi (Mexic); şi o companie de
design şi un birou de tehnologie în California. Pentru mai multe informaţii despre
BMW Manufacturing, accesaţi www.bmwusfactory.com.
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Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
BMW Group România
Alexandru Şeremet
Tel.: +40-726-266-224
E-mail: alexandru.seremet@bmwgroup.com
BMW Group
Datorită celor patru mărci ale sale - BMW, MINI, Rolls-Royce şi BMW Motorrad -, BMW
Group este liderul mondial al constructorilor premium de automobile şi motociclete şi oferă
servicii financiare şi de mobilitate premium. Reţeaua de producţie a BMW Group cuprinde 31
de facilităţi de producţie şi asamblare în 15 ţări; compania are o reţea globală de vânzări în
peste 140 de ţări.
În 2021, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2,5 milioane de automobile şi peste
194.000 de motociclete. În anul fiscal 2020, profitul brut a fost de 5,222 miliarde de euro, iar
veniturile au fost de 98,990 miliarde de euro. La 31 decembrie 2020, BMW Group dispunea
de o forţă de muncă de 120.726 de angajaţi.
Dintotdeauna, succesul BMW Group s-a bazat pe gândirea pe termen lung şi pe acţiunea
responsabilă. Compania stabileşte traseul pentru viitor încă dintr-o fază incipientă şi în mod
constant face ca dezvoltarea sustenabilă şi gestiunea eficientă a resurselor să fie o piesă
centrală a direcţiei sale strategice, de la lanţul de aprovizionare, trecând prin producţie, până la
finalul fazei de utilizare a tuturor produselor sale.
www.bmwgroup.com; www.bmw.ro
Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Romania
Twitter: http://twitter.com/bmwromania
YouTube: http://www.youtube.com/bmwgroupromania
Instagram: http://www.instagram.com/bmwromania
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmwromania
Site de presă: press.bmwgroup.com/romania

